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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Valimiz Sayın Özdemir ÇAKACAK başkanlığında Vilayet 

Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

        Koronavirüs (COVID-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir. 

        Koronavirüs (COVID-19) salgınının bulaşın yayılım hızının azaltılması için aşağıdaki ek 

tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur;  

 

           Bu kapsamda; 

1) 10.04.2020 tarihi saat 23:59'dan 12.04.2020 tarihi saat 23:59 arasında aşağıda belirtilen 

istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarının yasaklanmasına, 

 

2) AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri,  

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri, 

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, 

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, 

yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.) 

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valiliğimiz ve kaymakamlıklar tarafından 

belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, 

f)  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve 

işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) 

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri, 

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, 

i) Oteller ve konaklama yerleri, 

 

3) İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR 

a- 2. maddede yer alan Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda yönetici, görevli veya 

çalışanlar, 

b- TBMM çalışanları, 

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, 

d- Acil çağrı merkezleri çalışanları, 

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, 
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f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik 

sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, 

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında 

görevli olanlar, 

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, 

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanlar, 

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, 

k- Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava 

depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerinde görevli olanlar, 

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, 

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, 

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, 

o- Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak 

çalışanlar, 

p- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların 

karşılanmasında görevli olanların istisna tutulmalarına, 

4) Daha önce düzenlenmiş olan ve bu tarihlere denk gelen (sağlık ve cenaze için verilen hariç) 

seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olmasına, 

5) Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına,  

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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      Özdemir ÇAKACAK 

            Vali  

                                                                    

  

 

 

              Aydın ÜNLÜCE                                                        Prof. Dr. Uğur BİLGE                  

    Büyükşehir Belediye Başkan V.                                         İl Sağlık Müdürü                     

 

 

 

         

 

Hikmet ÇELİK            Hakan CIRIT                   Dr. Emine SEVER         

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü     İl Milli Eğitim Müdürü           İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

   Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ               Dr. Abdullah ALAN               Dr. Ender KARA                      

   Eskişehir Şehir Hast. Başhekim           Hükümet Tabibi            Büyükşehir Belediyesi Tabibi      

M                     

 

 

 

       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                  Ecz. Metin KAMIŞ  

             Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 


